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PMUs policy för fred och 
försoning 

Fokus: Tolerans av olikheter och etablering av samsyn kring 
gemensamma angelägenheter 

Nyckelord: respekt, brobyggande, tolerans, mötesplats, 
ömsesidig tillit, försoning, rättvisa, jämlikhet, globalt 
röstbärande 

”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till 
vilka han har behag!” (Luk. 2:14 ) 

Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska 
bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som 
bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall 
brännas, förtäras av eld”.( Jes. 9:4-5) 

Bakgrund och strävan 
PMU vill medverka till att samhällen präglas av ömsesidig tillit, och att bygga fred, förståelse och försoning mellan människor. 
Viljan till byggande av tillit är en grundläggande förutsättning för att individer och grupper på ett jämlikt och rättvist sätt ska 
kunna förändra sina livsförhållanden. I arbetet med att bygga fred måste man komma ihåg att konflikter och spänningar 
mellan grupper sällan är enbart lokala, utan att konflikter oftast har kopplingar till internationella aktörer och skeenden. För 
arbetet med fred och försoning innebär detta att mötesplatser för dialog behöver skapas, så att olika grupper och individer får 
möjlighet till att bygga samsyn kring gemensamma angelägenheter och hitta gemensamma lösningar.   

Policy 
För de områden där samhällsanalyser indikerar underliggande eller uppenbara spänningar måste alla insatser tydligt präglas 
av komponenter som inriktar sig på att reducera spänningar och stärkande av ömsesidig tillit. Generellt ska alla insatser väga 
in komponenter och metoder som stärker tillit mellan individer och grupper. 

 Arbetet med fred och försoning ska utgå dels från att alla människor har rätt att dela sina berättelser och bli 
respekterade och lyssnade på, och dels från tron på att alla människor har en vilja till samverkan med andra om det 
finns en möjlighet till rättvis fördelning av makt, resurser och ansvar.  

 Arbetet för fred och försoning ska komma till uttryck både på lokal, nationell och regional nivå i form av 
mångfaldspräglade organisationer och nätverk. Byggandet av fred och försoning bör också ske i mångfaldspräglade 
(deliberativa) dialoger där alla får uttrycka sina ståndpunkter och bli respekterade. Gemensamma vägval får inte 
göra våld på andra gruppers grundvärderingar.  

 Varje insats måste analyseras utifrån frågor kring i vilken mån insatsen kan bidra till att spänningar upprätthålls eller 
förstärks på grund av att en närliggande grupp människor blir förfördelad. De grupper som drabbas hårdast av 
konflikter, såsom kvinnor och barn, måste få vara i särskilt fokus för fredsbyggande insatser.  

 Att bygga fred kan inte enbart bearbetas lokalt utan måste paras med globalt röstbärande för marginaliserade 
gruppers perspektiv.  

Policyns omfattning  
Policyn gäller specifikt de lägen där underliggande och uppenbara konflikter föreligger, men alla insatser och program med 
PMU-stöd, måste analyseras och riskbedömas utifrån hur de kan antas påverka ömsesidig tillit mellan människor.  

Implementering av policy  
Implementering av policyn sker kontinuerligt i alla stegen från projektidé via situationsanalys till projektdesign och 
uppföljning/utvärdering. Policyn ska också prägla PMU i lärprocesser och i nätverkande inom globala nätverk.  

Ansvarsfördelning och efterlevnad  
Det åligger var och en inom PMU-stödd verksamhet att ta ett eget aktivt ansvar för att hålla sig ajour med uppdateringar och 
reflektion över praktiska innebörder av policyn.  

Uppföljning och utvärdering av 
policyn  
Efterlevnad av policyn följs kontinuerligt upp av 
PMUs ledningsgrupp, eller av den ledningsgruppen 
utser. Uppföljningen sker årsvis och görs i form av en 
workshop.  

Avläsningspunkter (indikatorer):  

 Mötesplatser för dialog kring olika perspektiv på utveckling 
och förändring har formats  

 Människors berättelser om gjorda upplevelser ges en 
plattform  

 Spänningars både lokala, nationella och globala länkar har 
analyserats och resulterat i gemensamma strategier  

 Sanning, rättvisa och förlåtelse ges utrymme i processer som 
strävar efter byggande av fred och försoning  

 Grupper som drabbas hårdast i konflikter (ex. barn och 
kvinnor) är särskilt fokuserade  

 Nätverk mellan olika typer av partner bär varandras röst 
solidariskt   


